JUSTÍCIA I CONSTRUCCIÓ DE PAU


Desenes de rebels tuaregs de Mali i del Níger deposen les armes de manera simbòlica i
escullen la pau en una cerimònia organitzada a Líbia.



El president grecoxipriota, Dimitris Christofias, i el líder turcoxipriota, Mehmet Ali Talat,
inicien la segona fase de les conversacions directes per a la resolució del conflicte de l’illa.

JUSTÍCIA INTERNACIONAL: CORT PENAL INTERNACIONAL


El sudanès Bahr Idriss Abu Garda és el primer sospitós de crims de guerra que compareix a
la Cort entorn a la situació de Darfur.



L’exèrcit ugandès informa de la captura d’un alt càrrec del Lord’s Resistance Army (LRA),
acusat de liderar la massacre de 250 civils fa més de catorze anys.



Kofi Annan, exsecretari general de l’ONU, insta a Kenya a crear un tribunal nacional que
jutgi els responsables de la violència postelectoral del 2007.

TRIBUNALS PENALS INTERNACIONALS AD OC


L’expresidenta serbobosniana Biljana Plavsic ha estat posada en llibertat d’una presó de
Suècia després d’haver complert dos terços de la seva condemna per crims de guerra.



Radovan Karadzic anuncia la seva intenció de boicotejar l’inici del seu judici per crims de
guerra.



La INTERPOL informa que Emmanuel Uwayezu, sospitós de genocidi a Ruanda, ha estat
arrestat a Itàlia.

TRIBUNALS PENALS MIXTES, HÍBRIDS O INTERNACIONALITZATS


Els jutges de les Càmeres Extraordinàries a les Corts de Cambotja dictaminen que els
advocats de les parts civils no podien formular preguntes als testimonis.

JUSTÍCIA ORDINÀRIA I SISTEMES TRADICIONALS DE JUSTÍCIA


Julio Poch, pilot argentinoholandès, és arrestat a Espanya el 22 de setembre a petició
d’Argentina.



Grups de drets humans consideren que la recent condemna a Guatemala d’un exparamilitar
per la desaparició forçada de sis camperols maies a mitjan els anys 80 és senyal que el país
podria estar en condicions de gestionar el seu llegat de violacions dels drets humans.



La Cort Suprema de l’Uruguai declara inconstitucional la Llei de Caducitat que va concedir
l’amnistia a l’aparell repressor de la dictadura.

COMISSIONS DE LA VERITAT I ALTRES COMISSIONS


Representants de l’església catòlica de Sudàfrica informen que utilitzaran la seva
experiència en la reconstrucció del país després de l’apartheid per ajudar l’església de Sierra
Leone.

REPARACIONS


El Perú lliura 10 milions de dòlars a les comunitats afectades pel terrorisme entre 1980 i
2000.

Àfrica
CONGO, RD: Els responsables de la vintena de grups armats de les províncies de Kivu del nord i
Kivu del sud anuncien la possible suspensió de la seva participació en el comitè nacional de
seguiment dels acords de pau aconseguit el mes de març de 2009. En la seva declaració, els grups
han renunciat irregularitats en la posada en marxa del programa Arnani, segons ha indicat el
president de l’exgrup Mai Mai Rwenzori i actual partit polític (Union des Mouvements des
Démocrates Nationalistes/Congolais), Faustin Ndekesiri, com ara la integració dels moviments en
las institucions polítiques del país, principalment en el Govern. Per tant, han indicat que el president
Joseph Kabila ha de dur a terme una reforma que permeti la integració dels signants dels acords de
Goma, l’acceleració dels informes dels antics moviments per transformar-se en partits polítics i el
reconeixement dels graus i rangs militars dels membres de les milícies per a la seva integració a
l’Exèrcit congolès. Ndekesiri ha assenyalat que només s’han realitzat avenços positius pel que fa a
l’aplicació de la llei d’amnistia. (JCP) Radio Okapi, 30/09/09
NÍGER: El grup armat tuareg, Moviment de Nigerians per la Justícia (MNJ) informa a la seva
pàgina web que Aghaly ag Alambó ha estat destituït com a líder de la formació, la qual cosa fa que
es qüestionin els esforços realitzats en els darrers mesos per aconseguir un acord de pau que posi fi
a la inestabilitat del nord del país. Alambó ha estat acusat d’enganyar l’organització i els països que
integren les negociacions de pau. Així mateix ha informat a les autoritats líbies i al Govern que el
grup no estarà vinculat per les decisions, acords o compromisos assolits per Alambó durant les
negociacions de pau. El Govern havia anunciat recentment que esperava de donar fi al conflicte,
mitjançant el diàleg, abans que conclogués el 2009. (JCP) Reuters, 02/09/09
NÍGER – MALI: Desenes de rebels tuaregs de Mali i de Níger deposen les armes de manera
simbòlica i escullen la pau en una cerimònia organitzada a Líbia. Mohamed Koumi, funcionari libi i
membre del comitè que organitza l’acte, informa que els rebels han jurat de mantenir la pau d’ara
en endavant. Tanmateix, el Moviment de Nigerians per la Justícia (MNJ), escissió del grup que es
manté actiu en els dos països veïns, qualifica aquest pas de “farsa gegantesca”. Koumi indica que a
la cerimònia hi ha assistit Agaly Alambó, fins fa poc temps president de l’MNJ, i Ibrahim Ag
Bahanga, important líder rebel de Mali que fugí a Líbia arran de les mesures repressives que va
prendre l’Exèrcit de Mali. Bahanga ha viatjat recentment a Algèria i ha comunicat a les autoritats
del país el seu desig de participar en el procés de pau. Algèria és el mitjancer esencial entre el
Govern de Mali i els rebels tuaregs. (JCP) AFP, 07/10/09
NIGÈRIA: El grup armat MEND nomena el seu equip mitjancer envers les conversacions obertes
amb el Govern per tal d’aconseguir una resolució pacífica al conflicte del Delta. Entre els escollits
s’hi troba el premi Nobel de la literatura, Wole Soyinka, i dos alts càrrecs militars retirats, que
s’han presentat voluntaris per aquesta funció. El grup es denominarà Aaron Team i disposa del
suport del MEND per supervisar el procés de desarmament, segons un comunicat del grup.
Tanmateix, aquest mateix text assenyala que el MEND només es desarmarà quan hi hagi una
resposta a les causes que iniciaren el conflicte i la mobilització del grup armat. L’antic líder de la
secció operativa a l’estat de Bayelsa del MEND i que recentment s’acollí a l’amnistia oferida pel
Govern, Ebikabowei Victo Ben (conegut com a Boyloaf), ha informat a l’agència de notícies Reuters
que el 80% dels membres del MEND han decidit d’abandonar les armes. L’assessor presidencial per
al Desarmament, Timi Alaibe, havia assenyalat amb anterioritat que prop de 6.000 persones
armades havien signat l’amnistia. Tanmateix, líders destacats com Ateke Tom o Government

Tompolo encara s’han de pronunciar sobre la seva decisió d’acollir-se o no a l’amnistia. Mentrestant,
el Govern ha rebutjat la petició de tots dos per tal que l’amnistia es prorrogués més enllà del 4
d’octubre, de manera que permetés una negociació sobre temes substantius al conflicte. Hi ha el
temor que un cop superada aquesta data els militars tinguin carta blanca per perseguir els membres
del MEND al Delta, radicalitzant encara més els seguidors del grup, i que podria produir-se una
nova gran onada de violència a la regió. El Govern, per part seva, ha desmentit que estigui planejant
una nova ofensiva militar a la zona contra qui no s’aculli a l’amnistia. (JCP) Reuters, 25, 27,

29/09/09

El grup armat MEND acorda d’allargar la treva –iniciada el 15 de juliol i que expirava al
setembre– durant un mes més, tot i que adverteix que això no implica cap acceptació de l’amnistia
oferida pel Govern. El grup ha declarat que l’actual procés iniciat per les autoritats nigerianes no
preveu l’inici d’un diàleg sobre les causes del conflicte i que, per tant, no abandonarà la lluita
armada. (JCP) AFP, 16/09/09
El líder d’una de les principals faccions del Moviment per a l’Emancipació del Delta del Níger
(MEND), Government Tompolo, estableix les demandes del seu grup per a posar fi al conflicte
armat, incloent la retirada de l’Exèrcit de la regió del Delta. L’Executiu havia assenyalat
prèviament la possibilitat d’aconseguir un acord amb altres líders principals com Ateke Tomo i
Farah Dagogo. En una carta oberta dirigida al president, Umaru Yar’Adua, i publicada al diari
nigerià The Nation, Tompolo afirma que l’amnistia oferida pel Govern s’ha de veure com una part
d’un procés de pau més ampli, en comptes de veure’s com un final en si mateix. D’aquesta manera
demana a l’Executiu que permeti l’inici del diàleg amb els representants dels pobles de la regió,
escollits entre els consells d’ancians i les organitzacions de joves. Tompolo ha assenyalat també que
les autoritats utilitzen el tràfic il·legal de petroli, activitat de la qual ha estat acusat, com una
manera de perjudicar la legitimitat de la lluita en el Delta, i ha cridat al president a actuar contra
poderosos membres de l’elit política i econòmica que es beneficien del comerç il·legal. El Govern ha
assegurat que no ampliarà la seva oferta d’amnistia més enllà dels 60 dies decretats pels quals els
militants dels diferents grups que actuen al Delta presenten la seva renúncia a la lluita armada i
entreguen les armes. (JCP) Reuters, 02/09/09 i Afrique en ligne, 01/09/09
RWANDA: Paül Kagame, president de Rwanda, declara que el seu país i la RDC estan avançant a
retornar la pau a aquesta zona d’Àfrica. Kagame assenyala que l’ofensiva llençada per les forces
d’ambdós països al gener d’aquest any que va tenir com a objectiu el desarmament dels combatents
ruandesos de l’ètnia hutu que es troben a la RDC, va significar una gran reeixida atès que reduí
dràsticament els enfrontaments i debilità el comando hutu. Tanmateix, Kagame afegeix que encara
queda molt a fer en ambdós països. (JCP) AP, 21/09/09
SUDAN: El portaveu del grup armat Justice and Equality Movement (JEM) pel procés de pau,
Ahmed Hussein Adam, es reuneix amb el ministre d’afers estrangers qatarià, Ahmed bin Abdullah
Al Mahmoud i el secretari per a les Negociacions i el Procés de Pau, Ahmed Tugod Lissan, a Doha
per analitzar els avenços del procés de pau a Darfur. Adam ha informat que durant la reunió es
discutiren les diferents iniciatives de pau regionals i internacionals i sobre la implementació de
l’acord de bona voluntat aconseguit al febrer, que comprometia les parts a l’alliberament de
presoners de guerra. El JEM declarà d’haver acomplert amb la seva part de l’acord, després
d’alliberar unilateralment 83 soldats. Tanmateix, el Govern s’ha negat a posar en llibertat els
detinguts durant l’assalt a la capital que el grup armat dugué a terme el mes de maig de 2008,
considerant que és necessari que abans s’acordi un alto el foc. JEM ha reiterat que un procés
inclusiu no ha de provocar el caos. Així mateix, el JEM s’ha mostrat contrari a la inclusió de líders
tribals a les negociacions, degut a la complexitat de manejar més de 80 grups ètnics diferents que
conviuen a la regió. Per part seva, UNAMID ha animat les parts del conflicte a aprofitar el moment
de calma relativa que viu Darfur, on han disminuït els atacs i els operatius militars, per aconseguir

una resposta pacífica. S’espera que les negociacions es puguin reprendre a l’octubre. (JCP) Sudan

Tribune, 13 i 14/09/09 i AFP, 14/09/09

En un nou avenç aconseguit per la mediació líbia, sis grups armats han decidit d’unirse sota una
única agrupació anomenada Sudan’s Liberation Revolutionary Forces. Els grups que han arribat a
l’acord són l’SLA Field, SLA Unity, SLA Juba, de Mohamed Saleh Harba, SLA General Line,
l’SLA de Khamis Ababakar i l’URFF. D’altra banda, l’URF, d’Idriss Abu Garda, l’SLA-Juba
d’Ahmed Abdel Shafi i una facció de l’SLA-Unity han format una segona agrupació sota els auspicis
d’EEUU i d’Egipte, la creació de la qual ha estat signada a Adis Abeba (Etiòpia). Representants
d’EEUU, Egipte, Sudan i Líbia es reuniren al Caire per coordinar els seus esforços de cara al procés
de pau a Darfur. Qatar, malgrat ésser el país que acull les negociacions principals, romangué absent
durant la reunió. (JCP) Sudan Tribune, 01/09/09

Europa
GRÈCIA – XIPRE: L’organització internacional The Elders, que agrupa exmandataris i altres
personalitats internacionals, donen suport al procés de resolució del conflicte mitjançant una gira
regional després d’haver mantingut reunions per separat amb els líders de les dues comunitats de
l’illa. L’entitat, que inclou membres com Desmont Tutú o Jimmy Carter, ha afirmat que els líders
grecoxipriota i turcoxipriota tenen la determinació i valentia de reunificar l’illa. També sostenen que
el procés és acceptat a tot arreu i que és l’única via. (JCP) AFP. 11/09/09
El president grecoxipriota, Dimitris Christofias, i el líder turcoxipriota, Mehmet Ali Talat, inicien la
segona fase de les conversacions directes per a la resolució del conflicte de l’illa, amb una nova
reunió sota mediació de l’ONU. Segons l’assessor especial sobre Xipre del secretari general de
l’ONU, Alexander Downer, les parts han discutit qüestions relatives a l’elecció del president i
vicepresident de la futura república unificada. Per a fer-ho, les dues delegacions han plantejat noves
propostes per a esquivar les diferències. Downer no ha oferit detalls sobre les opcions plantejades
però ha afirmat que estan satisfets amb la manera en què està avançant el procés. La propera
setmana continuaran les conversacions sobre les propostes. Per a la darreria d’octubre s’espera que
hi hagi un acord sobre el repartiment del poder. Prèviament a la reunió, Christofias havia
manifestat durant un acte acadèmic en un viatge oficial a Itàlia que per facilitar el camí cap a una
solució al conflicte es requeririen tres condicions: un canvi de posició de Turquia que permeti al
règim turcoxipriota de negociar sobre les bases que ja s’han acordat; la presentació de propostes i
posicions per part de la delegació turcoxipriota que serveixin per a una solució basada en un Estat
federal i no en una confederació; i pressió de la comunitat internacional sobre Turquia. D’altra
banda, Christofias també afirmà que, malgrat que el procés de pau es troba sota el paraigua de
l’ONU, la UE també té un paper important per exercir. Després de la reunió, Christofias i Talat
assistiren junts a una recepció per a artistes grecoxipriotes i turcoxipriotes les obres dels quals
decoren la seu de l’ONU a Nicosia, incloent-hi la sala en la qual els dos líders es reuneixen. (JCP)

UN, AP, Deutsche Presse-Agentur, 10/09/09; CNA, 09/09/09

La part grecoxipriota a les negociacions de pau decideix de posposar l’inici de la segona ronda de
conversacions directes entre els líders d’ambdós comunitats. Durant l’anunci de la decisió, el
comissionat presidencial George Iacovou ha fet referència als problemes a què es va afrontar un
grup d’un 500 viatgers grecoxipriots que volien accedir al terç trucoxipriota de l’illa i que, en veure
denegada l’entrada a diverses persones, decidiren de no entrar-hi en senyal de protesta.
El president grecoxipriota, Demetrias Christofias, assenyala que durant la primera ronda de
negociacions hi ha hagut progressos, però que n’esperava més. Segons Christofias, hi ha hagut

convergència en algunes qüestions, però també desacords greus en altres. L’essència del problema
de Xipre és, segons el líder grecoxipriota, el repartiment del poder i la governabilitat. També ha
plantejat que si la part turcoxipriota vol aconseguir una solució al desembre, Turquia haurà de
modificar la seva posició i posar fi a la seva presència al nord de l’illa i desfer la seva política de
promoció d’assentaments. D’altra banda, ha mostrat el seu compromís amb una solució bizonal i
bicomunal per l’illa, i ha afirmat que també aspiren a una solució com més aviat millor, admetent
que aquesta passa pel compromís entre les parts. (JCP) AFP, 01/09/09
MOLDÀVIA: El líder d’Exteriors de Transdniestria, Vladimir Yastrebchak, assenyala que la situació
política interna de Moldàvia provocarà retards en el procés de resolució del conflicte. Segons
Yasterbchak, els problemes polítics de Moldàvia podrien suposar el retard de la visita dels
mitjancers i observadors internacionals al país i a la regió independent de facto, tot i que no
descarta que es reuneixin en territori extern, sense la participació de les parts enfrontades. Les
declaracions es produeixen uns dies més tard de l’anunci de dimissió del president moldau, Vladimir
Voronin, després de vuit anys al poder. La seva sortida es produeix en un context d’incertesa política,
després del canvi de signe del Govern per l’acord de l’aliança entre forces opositores guanyadores de
les recents eleccions legislatives. Voronin ha manifestat que no confia en el nou Govern. (JCP)

Interfax, 07/09/09; Moldova One 11/09/09; RFE/RL, 02/09/09

TURQUIA – XIPRE: El ministre d’afers estrangers de Turquia, Ahmet Davutoglu, de visita a la part
turcoxipriota de l’illa, afirma que el conflicte de Xipre és una de les prioritats de Turquia. A més a
més, ha mostrat esperança a que la segona ronda de negociacions assenti les bases per a una solució
duradora al conflicte. També ha instat a Nacions Unides i a la UE a prendre un paper més actiu en
les conversacions sobre la reunificació. (JCP) Anatòlia, 02/09/08 i AP, 01/09/09
TURQUIA: Turquia arresta un grup kurd que arriba d’Iraq, la qual cosa podria contribuí a donar fi
a 25 anys de conflicte entre Ankara i el PKK. El grup “per la pau” consta de 34 membres, entre els
quals hi ha vuit combatents que s’han lliurat per mostrar el seu suport al procés de reforma iniciat
per Recep Tayyip Erdogan, primer ministre de Turquia, que pretén d’atorgar més drets culturals i
polítics a la minoria kurda. (JCP) Aljazeera, 20/10/09
El PKK anuncia una nova renovació de l’alto el foc, que es prolonga fins a la fi de les celebracions
del Ramadà, que aquest any acaba el 22 de setembre. Des de l’abril, el grup ha prorrogat la treva en
diverses ocasions, apel·lant a la resolució del conflicte, i supeditant noves renovacions a la presa de
mesures per part del Govern. (JCP) AFP a Institut Kurde de Paris, 01/09/09
El ministre d’interior, que coordina la trucada “iniciativa de democratització” del Govern (pla de
reformes per resoldre la qüestió kurda), anuncia que aquesta es detallarà i anunciarà públicament
l’1 d’octubre al Parlament, atès que encara hi estan treballant. El Consell de Seguretat Nacional,
format per representants civils i militars, va expressar en un comunicat el seu suport a la iniciativa
governamental i va recomanar que continués, la qual cosa fou interpretada pels mitjans locals com
una mostra explícita de suport de l’Exèrcit als plans del Govern de solucionar la qüestió kurda. Per
part seva, l’oposició política majoritària, de caire nacionalista turc, encara rebutja el pla i la
participació en la seva elaboració. El líder del Partit Republicà del Poble (CHP), Deniz Baykal, ha
reiterat que els plans del Govern seran perjudicials per a la unitat nacional i la identitat política de
la república turca. D’altra banda, segons fonts governamentals citades per Today’s Zaman, el pla
inclouria ben bé deu mesures o elements: el compromís amb l’estructura unitària de Turquia; el
permís a les campanyes polítiques en kurd; l’ampliació de les possibilitats d’aprendre kurd, tot i que
– segons el diari – encara no hi ha un acord sobre la possibilitat de permetre l’estudi del kurd en
l’educació pública; l’aixecament del kurd a les presons; la restauració dels noms kurds de les
localitats forçades a prendre noms turcs; l’establiment d’instituts de cultura kurda i de departaments
de llengua i literatura kurda en algunes universitats; l’adopció de canvis en la Llei Anti-terrorista,
per tal de posar fi a les condemnes similars a les que s’imposen a adults a menors que participen en

manifestacions pro-kurdes i/o que llancen pedres contra la Policia; rellançar i fer efectiva la llei
d’amnistia parcial coneguda com a “llei de penediment actiu”; l’ampliació de l’àmbit de la llibertat
d’expressió en paral·lel a la prohibició de crims d’odi; la reinstauració de la ciutadania turca a
ciutadans kurds residents a Turquia que no hagin participat en atacs terroristes. D’altra banda, el
ministre d’interior ha manifestat que els esforços no només s’enfoquen dins del país sinó que també
estan en marxa contactes diplomàtics, especialment amb països de la regió que tenen ciutadans que
s’uniren al PKK. Segons Today’s Zaman, hi ha expectatives sobre la possibilitat que líders del grup
armat siguin enviats a tercers països, mentre que els seus membres podrien tornar a les seves cases
després d’una amnistia. Tanmateix, Atalay ha reiterat que el Govern no ha mencionat fins ara res de
referent a una amnistia. D’altra banda, el ministre d’interior ha assenyalat que el procés
d’elaboració de la iniciativa de democratització és l’expressió de maduresa que ha aconseguit
Turquia en la seva voluntat de resoldre el seu propi problema i no un pas dictat per agents externs.
Ha assegurat que el Govern no té una agenda amagada i que el procés requereix paciència, habilitat
i una aproximació constructiva. (JCP) Tofay’s Zaman, 01/09/09
TURQUIA – ARMÈNIA: Armènia i Turquia acorden de rellançar els esforços diplomàtics per
restablir les seves relacions. En un comunicat conjunt, ambdós parts anuncien que iniciaran
consultes per firmar dos protocols: un per establir llaços diplomàtics i l’altre per desenvolupar les
seves relacions. Està previst que aquestes conversacions, que continuaran sota mediació suïssa,
tinguin una durada de sis setmanes. Els Parlaments d’ambdós països hauran de ratificar l’acord
sobre aquest procés de normalització. L’acord exclou precondicions. En aquest sentit, el president
armeni, Serzh Sagsyan, ha assenyalat que no consideren que el reconeixement del genocidi armeni
hagi de ser una condició preliminar i ha destacat la importància de restablir relacions normalitzades
amb Turquia. Tanmateix, el ministre d’afers estrangers turc, Ahmet Davutoglu, ha indicat que
Turquia mirarà per l’interès d’Azerbaidjan durant el seu procés de reconciliació amb Armènia, en
referència implícita al contenciós que s’enfronta a Armènia i Azerbaidjan per l’enclavament de
Nagorno-Karabaj. Segons alguns mitjans, Turquia vincula la normalització amb Armènia a la
resolució d’aquest conflicte. Tanmateix, el president armeni ha negat que hi hagi vinculació entre
ambdós processos. (JCP) Today's Zaman, 01/09/09; Rússia & CIS Military Newswire, 01/09/09

Caucas i Rússia
ARMÈNIA – AZERBAIDJAN: El ministeri d’afers estrangers armeni es mostra disposat a
col·laborar amb el nou copresident nord-americà del Grup Minsk de l’OSCE, òrgan mitjancer en el
procés de pau. Robert Bradtke ha estat nomenat nou representant de EEUU en aquest òrgan,
reemplaçant a Matthey Bryza. Fa 36 anys que Bradtke és al servei diplomàtic d’EEUU. La seva
visita al Caucas està prevista per les properes setmanes. (JCP) Rússia & CIS Presidential Bulletin,

08/09/09

Àsia
ÍNDIA: Un total de 373 integrants del grup armat d’oposició dimasa DHD-J, conegut com a Black
Widow, lliura les armes. Els integrants del grup armat estan acantonats a dos campaments, en
l’expectativa de la cerimònia oficial de rendició que tindrà lloc el dos d’octubre. El Govern central
indi ha manifestat la voluntat de mantenir conversacions amb el grup de Delhi, un cop hagi lliurat

les armes. Es desconeix si el comandant en cap del grup armat, Niranjan Hojai, que podria trobarse a Ong Kong, participarà en la cerimònia de rendició. (JCP) United News of Indià, 24/09/09
El Govern central i estatal i el grup armat d’oposició bodo NDFB inicien conversacions de pau a
Delhi quatre anys després de l’acord de l’alto el foc aconseguit entre les parts. L’NDFB ha renunciat
a la seva demanda de sobirania i ha reclamat la creació d’un nou estat, però el Govern indi hauria
descartat la possibilitat d’una nova divisió de l’estat d’Assam. D’altra banda, fonts oficials han
indicat que s’ha intensificat l’operació militar contra la facció de l’NDFB liderada per Ranjan
Daimary, contrària a abandonar les demandes de sobirania pel poble bodo. (JCP) Hindustan Times,

26/09/09

FILIPINES: El Govern declara que 10 membres del grup armat d’oposició NPA van morir en dos
episodis de violència diferents a les localitats de Pilar i Manito. D’altra banda, el líder del Partit
Comunista de Filipines, Jose Maria Sison, va fer públic un comunicat en el qual descarta la
signatura d’un acord de pau durant el mandat de Gloria Macapagal Arroyo per la falta de voluntat
del Govern a reprendre les conversacions de pau. Per part seva, el conseller presidencial pel procés
de pau, Avelino Razon, declarà que l’Executiu no ha finalitzat els contactes amb l’NDF i que
actualment s’està treballant per superar els problemes relacionats amb les garanties de seguretat i
d’immunitat als negociadors del moviment comunista. (JCP) Business World, 18/09/09
El Govern i el grup armat d’oposició MILF es mostren partidaris de què el Govern de Malàisia
continuï exercint tasques de facilitació, pocs dies després de que diversos polítics, així com el líder i
fundador de l’MNLF, Nur Misuari, qüestionessin la idoneïtat de Malàisia com facilitador del procés
de pau pel contenciós que des de fa dècades enfronta Malàisia i Filipines per la regió de Sabah
(actualment sota sobirania malàisia). Totes dues parts han valorat positivament el paper de
Malàisia en els darrers anys i han declarat que el contenciós per Sabah no guarda cap relació amb
el conflicte armat a Mindanao. Les dues parts han reconegut que les conversacions de pau podrien
reprendre’s a la darreria de setembre, un cop finalitzat el ramadà, i han demanat que es respecti
escrupolosament l’acord del cessament d’hostilitats. De la mateixa manera, el MILF ha mostrat
confiança en que la creació d’un grup internacional de contacte, anunciada després de la reunió
entre les parts a la darreria de juliol i que integra l’agenta de la propera reunió, enfortirà la represa
del procés de pau. (JCP) BBC, 08 y 13/09/09; Xinhua, 14/09/09
El Govern anuncia la seva predisposició per continuar les conversacions exploratòries de pau amb
l’NDF, referent polític de l’NPA, però a la vegada declara que abandonarà l’esforç d’aconseguir un
acord de pau amb l’NPA si l’NDF continua sabotejant el procés de pau. Aquestes declaracions es
produeixen després de que s’interrompessin els contactes entre totes dues parts per la demanda de
l’NDF de que s’alliberessin 10 dels seus líders engarjolats. El Govern n’alliberà només dos, acusant
l’NDF de voler obtenir a la taula de negociació tot allò que no podia aconseguir als tribunals. A més
a més, Manila acusa l’NDF de no voler tractar qüestions de desarmament o cessament de les
hostilitats i de ser presoner de les opinions i estratègies de Benito i Wilma Tiamzon, veritables líders
del moviment comunista segons el Govern. Per part seva, l’NDF acusà el Govern del fracàs de les
negociacions i presentà tres demandes per reprendre-les. En primer lloc, una reunió entre les dues
parts a Oslo a a mitjan setembre per acordar el ple compliment de l’Acord Conjunt sobre les
Garanties d’Immunitat i Seguretat pel panell negociador de l’NDF, que presumptament també
aplicaria a alguns dels membres de l’NDF actualment a la presó. En segon lloc, un acord sobre les
dates i l’agenda de la propera reunió a Oslo al mes de novembre. En tercer lloc, la reafirmació dels
acords bilaterals aconseguits fins el moment i la priorització de les discussions sobre les reformes
econòmiques i socials, així com la implementació de l’Acord sobre el Respecte dels Drets Humans i
el Dret Internacional Humanitari. En els dies posteriors al fracàs de les conversacions exploratòries,
unes 15 persones van morir i d’altres resultaren ferides en diferents enfrontaments entre les parts,
especialment al sud del país. (JCP) BBC, 08/09/09; Thai Press Reports, 10/09/09; Xinhua, 08 y

14/09/09; Business World, 07 y 11/09/09

La cúpula del MILF es reuneix en un dels seus principals campaments, a la província de Sultan
Kudarat, amb una delegació del Govern d’Austràlia per abordar diverses qüestions, com l’estatus i el
futur del procés de pau, la situació de les persones desplaçades internes, la conformació d’un grup
internacional de contacte que acompanyi les conversacions de pau o les operacions policials i
militars contra diversos comandants del MILF per la presumpta participació en atacs contra
població civil. En aquest sentit, un destacat líder del MILF, Smawtin Basilan, fou detingut a
Mindanao pels motius mencionats. (JCP) BBC, 14/09/09; Thai Press Reports, 08/09/09
El Govern i el MILF signen a Kuala Lumpur l’acord marc sobre la formació d’un grup internacional
de suport al procés de negociació, que estarà integrat per Governs, principalment de l’Organització
de la Conferència Islàmica i la UE, així com per ONG internacionals o persones eminents. Les
principals funcions d’aquest grup seran d’observar les negociacions, realitzar visites, intercanviar
impressions, o assessorar les parts, buscar persones o organitzacions coneixedores d’aspectes
concrets del procés negociador o auxiliar a les parts a abordar aspectes substantius de l’agenda
negociadores. Les dues parts han mostrat confiança en que la creació d’un grup internacional de
contacte, anunciada després de la darrera reunió entre les parts a la darreria de juliol, enfortirà la
represa del procés de pau. (JCP) BBC, 08 i 13/09/09; Xinhua, 14/09/09
El conseller presidencial pel procés de pau, Avelino Razon, declara que el 5 de setembre es
reprendran les conversacions entre el Govern i el grup armat d’oposició NPA a la ciutat noruega
d’Oslo. Oficialment, les negociacions estan suspeses des d’agost de 2004. La reunió que es realitzarà
a Noruega, el Govern del qual exerceix tasques de facilitació, estava prevista per la darreria d’agost.
Tanmateix, es va posposar a causa del desacord entre les parts quant a l’alliberament de 14
membres de l’NPA. Després de la insistència de l’NPA, finalment el Govern els alliberà. D’altra
banda, el Govern criticà que l’NPA imposés precondicions a la represa del diàleg, així com diversos
atacs presumptament duts a terme per part de l’NPA en algunes regions del país. (JCP) DPA,

01/09/09 y Xinhua, 01/09/09;

ÍNDIA: El ministre d’afers estrangers infi, S.M. Krishna, afirma que es reunirà amb el seu homòleg
pakistanès durant la celebració de la sessió de l’Assamblea General de l’ONU al setembre, però que
aquesta reunió no s’ha de considerar part del procés de pau, que només es reprendrà quan es
produeixin avenços en la investigació sobre els atemptats de Bombai. Durant els dies previs, el
primer ministre pakistanès, Yousuf Raza Gilani, havia reclamat a l’Índia la represa del procés de
diàleg compost, assenyalant que Pakistan no permetrà que el seu territori s’utilitzi per a activitats
terroristes ni que la seva sobirania sigui violada. D’altra banda, tots dos països han decidit de
reprendre el comerç bilateral, també suspès des dels atemptats. La decisió fou presa durant el
transcurs d’una conferència de l’OMC que tingué lloc a Delhi. (JCP) Dawn, 06 y 10/09/09; United

News of Indià, 08/09/09

El grup armat d’oposició NSCN-IM assenyala que el paquet de pau oferit pel Govern indi a les
diferents organitzacions insurgents nagas contradiu els acords bilaterals aconseguits, atès que el
NSCN-IM és l’única organització insurgent amb un mandat per negociar amb el Govern. Aquesta
mesura contradiria allò que s’acordà el 1995 a París pel Govern indi i el grup armat, i només pretén
de crear divisions entre els nagas, segons ha indicat el grup armat. El 1995 s’acordà que les
negociacions de pau bilaterals serien al nivell de primer ministre, a emplaçaments situats fora de
territori indi i sense condicions per cap de les parts. (JCP) United News of Indià, 10/09/09
El Govern indi rebutja l’oferta de l’alto el foc unilateral presentada pel grup armat d’oposició Black
Widow, i ha donat un ultimàtum a l’organització per que es rendeixi i lliuri les armes en el termini
de 15 i iniciar llavors unes negociacions de pau, encara que ha indicat que no es suspendran les
operacions militars. El Govern acusa el grup armat d’ésser rere l’onada de violència que s’ha cobrat
prop de cent vides en els darrers sis mesos. (JCP) Indo-Asian News Service y Hindustan Times,

01/09/08

NEPAL: El ministre per la Pau i la Reconstrucció afirma que el procés de desmobilització dels
menors soldats integrants del grup armat d’oposició maoista PLA s’ha aturat davant de la
mancança de voluntat i cooperació del grup. Nacions Unides va identificar 2.973 menors
combatents i 1.035 menors associats al grup armat. Els maoistes han negat les acusacions i han
atribuït l’aturada a la manca d’interès governamental. D’altra banda, el primer ministre, Madhav
Kumar Nepal, ha assenyalat que la reintegració dels combatents maoistes serà gestionada en el
transcurs dels propers sis mesos. La comissió encarregada d’aquest assumpte ha romàs paralitzada
en els darrers mesos com a conseqüència de la crisi del govern. (JCP) Xinhua, 01/09/09
TAILÀNDIA: Després d’una visita de representants de Nacions Unides i de l’Organització de la
Conferència Islàmica (OCI) per conèixer de primera ma la situació del sud del país, el Govern nega
qualsevol intervenció d’ambdues organitzacions en la resolució del conflicte, tal com havien apuntat
alguns mitjans locals. (JCP) Thai Press Reports, 15/09/09

Cort Penal Internacional (CPI)
El president de la CPI, Sang-Hyun Song, recorda que els Estats tenen la responsabilitat de detenir i
d’entregar els sospitosos de crims de guerra pels quals la Cort Penal Internacional (CPI) hagi emès
ordres d’arrest. En presentar un informe sobre les activitats de la CPI davant l’Assemblea General
de l’ONU, el jutge Song afirma que el principal obstacle per iniciar els processos judicials de la Cort
és el fet que no s’arresta i entrega els sospitosos i recorda que el 2005 es van emetre ordres de
detenció contra quatre pretesos responsables d’atrocitats a Uganda; el 2006 una contra un sospitós
a la República Democràtica del Congo; i el 2007 una altra contra dos a Sudan, per presumptes
crims de lesa humanitat a Darfur. Tanmateix, afegeix, totes aquestes persones encara són lliures.
Song també cita el cas del president de Sudan, Omar al-Bashir, contra el qual es va fer una ordre
d’arrest al mes de març d’aquest any i recalca que les ordres de captura només s’emeten un cop
reunides proves suficients que sostinguin el cas. Així mateix, destaca que la CPI actua en una esfera
política en la qual la protecció i la millora de la seva independència judicial depèn de la cooperació i
el respecte dels Estats i puntualitza que quan la Cort pren una decisió, els Estats han de complir-la
d’acord amb les seves obligacions legals. D’altra banda, Song informa que la Fiscalia de la CPI ha
iniciat investigacions sobre casos a Colòmbia, Georgià, Afganistan, Côte d’Ivoire, Kenya, els
territoris palestins ocupats i Guinea. (OJ), UN, 29/10/09
AFGANISTAN: Luis Moreno Ocampo, fiscal en cap de la CPI, comunica que esta reunint informació
sobre possibles crims de guerra comesos per soldats de l’OTAN, Al Qaeda i insurgents a Afganistan.
Moreno Ocampo ha assenyalat que Afganistan és part de l’Estatut de Roma, per la qual cosa
qualsevol crim de guerra o crim contra la humanitat que afganesos o estrangers cometin en aquest
territori és competència de la CPI. La Cort també està duent a terme una investigació preliminar
sobre les denúncies de greus crims comesos a Georgià, Colòmbia, Kenya, Côte d’Ivoire, i per les
forces israelianes a Gaza. (OJ) RNW, 16/09/09
SUDAN: La Cort Penal Internacional (CPI) inicia la vista per la confirmació de càrrecs contra el
sudanès Bahr Idriss Abu Garda, primer sospitós de crims de guerra que compareix a la Cort entorn
de la situació de Darfur. Abu Garda està acusat d’haver organitzat l’atac comès el setembre de
2007 contra la Missió de la Unió Africana a Sudan (AMIS, en sigles en anglès). La CPI al·lega que
el moviment per la Justícia i la Igualtat, que lidera Abu Garda, va assassinar 12 persones i va ferir
8 soldats de l’AMIS. Abu Garda ha comparegut voluntàriament a la CPI. En la confirmació de
càrrecs el fiscal ha de proporcionar suficients proves per cadascun dels càrrecs que s’imputen a

l’acusat de manera que el procés pugui seguir endavant i pugui obrir-se el judici, que en aquest cas
està programat pel 29 d’octubre. (OJ) Jurist, 19/10/09
La CPI iniciarà una vista el 19 d’Octubre per confirmar els càrrecs contra el líder rebel Bahr Idriss
Abu Garda. La confirmació es duu a terme per garantir que no hi ha cap cas que es dugui a judici
sense que existeixin prou proves per creure que la persona ha comès el crim que se li imputa.
L’acusat té dret d’assistir a la vista o d’enviar-hi un representant. El 18 de maig d’aquest any, Abu
Garda, membre de la tribu Zaghawa del Sudan, comparegué per primera vegada a la CPI a L’Haia,
i després se li permeté de tornar a Darfur. Abu Garda està acusat de crims de guerra, assassinats i
saquejos, i d’haver ordenat l’atac contra les forces de manteniment de la pau el 2007, que va
causar la mort a 12 soldats de la Unió Africana i deixà vuit ferits a la base militar de Hashanita, al
nord de Darfur. Abu Garda ha negat d’haver participat a l’atac. (OJ) RNW, 14/10/09
CAS AL-BASHIR: Ghazi Salahuddin Atabani, màxim assessor del president del Sudan, Omar alBashir, declara que l’obstinació de la CPI en arrestar al-Bashir per crims de guerra ha complicat
l’agenda de viatges del president. Des que la Cort va emetre l’ordre d’arrest al març d’aquest any,
al-Bashir ha viatjat a l’estranger en diferents oportunitats sense ser arrestat, però no ha comparegut
a l’Assamblea General de l’ONU d’aquest any. La CPI no disposa de cap força policial per executar
l’arrest, sinó que depèn de la voluntat dels països, no només dels que integren l’estatut de Roma,
sinó també dels que, de la mateixa manera que els EEUU, encara no han signat l’estatut quan
aquests també estan obligats a col·laborar en qualitat de membres de l’ONU. Atabani ha reiterat
que al-Bashir no es lliurarà a la CPI. (OJ) Taiwan News, 29/09/09
UGANDA: L’Exèrcit ugandès informa de la captura d’un alt càrrec del Lord’s Resistance Army
(LRA), acusat de liderar la massacre de 250 civils ara fa més de catorze anys. Okot Atiak hauria
estat detingut a l’agost durant una campanya contra l’LRA a càrrec de les forces ugandeses al sudest de la República Centreafricana. Atiak no és un dels tres comandants de l’LRA que la CPI està
buscant per crims de guerra, però ha exercit diversos càrrecs importants a la guerrilla. La massacre
perpetrada a l’abril de 1995 en una població del nord d’Uganda es considerà una represàlia de
l’LRA contra la comunitat acholi que no va donar suport a la rebel·lió. Militars d’Uganda, Sudan i
de la República Democràtica del Congo han estat lluitant contra l’LRA a zones remotes d’aquests
països des que s’interromperen les conversacions de pau l’any passat. Les negociacions s’aturaren
degut a la desconfiança mútua després que, Joseph Kony, líder de l’LRA, es negués a signar un
acord de pau definitiu que, segons el Govern d’Uganda, hauria concedit immunitat a Kony i els seus
acòlits, per la qual cosa no serien processats per la CPI. (OJ) RNW, 10/09/09
CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÀTICA
CAS GERMAIN KATANGA: La Sala d’Apel·lacions de la Cort Penal Internacional (CPI) confirma
que admet el cas contra l’exlíder congolès Germain Katanga, qui hauria al·legat que s’havien de
retirar els càrrecs en contra seva per croms de guerra i crims contra la humanitat perquè ja estava
essent jutjat pels mateixos crims a la República Democràtica del Congo i el fet de portar el cas a la
CPI violava el principi de complementarietat. La Sala d’Apel·lacions confirma la decisió presa per
la Cort el juny passat que rebutjava els al·legats presentats per Katanga per considerar que ni el
moment en què es presentaren els càrrecs en contra seva ni en posteriors investigacions no s’ha
obert un procés nacional contra l’acusat. El judici a Katanga, exlíder del Fron per la Resistència
Patriòtica d’Ituri i a Mathieu Ngudjolo Chui, exlíder del Front Nacionalista i Integracionista,
començarà al novembre. (OJ) Jurist, 25/09/09
CAS JEAN-PIERRE BEMBA: Jean-Pierre Bemba, exvicepresident de l’RDC, arrestat al maig de
2008, continua detingut, malgrat la decisió de la CPI de deixar-lo en llibertat provisional. El fiscal

en cap de la CPI, Luis Moreno Ocampo apel·là en contra del dictamen i el 3 de setembre, la Sala
d’Apel·lacions va suspendre l’ordre fins aconseguir una decisió final. Moreno Ocampo considera que
seria arriscat de posar en llibertat a Bemba perquè podria fugir del país i obstruir el processament,
a més d’ocasionar danys als testimonis, atès que l’acusat coneix la identitat dels que han declarat en
contra seva. Altres tribunals internacionals s’han mostrat dubtosos respecte a atorgar llibertat
provisional als detinguts, però el TPIY l’ha aplicada en més d’una dotzena de casos, principalment
per raons familiars o de salut. Al contrari que la CPI, el TPIY s’ha avingut amb els països de
l’antiga Iugoslàvia respecte a les condicions imposades a qui es troba en espera de judici. (OJ) RNW,

16/09/09

KENYA: Després d’una visita de tres dies al país, Kofi Annan, exsecretari general de l’ONU, insta
Kenya a crear un tribunal nacional que jutgi els responsables de la violència postelectoral de 2007 i
recorda que Kenya s’ha compromès a col·laborar amb la Cort Penal Internacional (CPI). Així
mateix, Annan expressa decepció pel pas que segueixen les reformes i adverteix que les eleccions
generals previstes pel 2012 podrien plantejar problemes similars als sorgits el 2007. Jurist,

08/10/09

NIGÈRIA: L’església catòlica de Nigèria declara que la passivitat del Govern fou la causa de la
mort violenta de més de 2.000 persones innocents durant l’alçament islàmic que es produí el mes
passat al nord del país, provocat pel moviment extremista Boko Haram, que s’oposa al sistema
d’educació occidental i a altres valors. Els bisbes fan conèixer públicament aquestes declaracions a
través d’un comunicat de premsa presentat durant la sessió plenària de la Conferència de Bisbes
Catòlics de Nigèria, celebrada a Kafanchan, a l’Estat de Kaduna, del 7 al 12.

Tribunal penal internacional per l’antiga Iugoslàvia (TPIY)
L’expresidenta serbobosniana Biljana Plavsic és alliberada d’una presó de Suècia després d’haver
complert dos terços de la condemna per crims de guerra comesos entre juliol de 1991 i desembre de
1992. Plavsic es lliurà voluntàriament el 2001 al TPIY, que l’acusà de vuit càrrecs. El 2002 es
declarà culpable d’un dels càrrecs i fou condemnada a 11 anys de presó. Al maig d’aquest any, la
presó sueca comunicà al TPIY que a l’octubre Plavsic compliria dos terços de la condemna i, segons
l’acord establert entre l’ONU i el Govern suec, l’acusada podia ésser posada en llibertat condicional
tal com estipula la legislació sueca. El mes passat, el TPIY acceptà de concedir-li la llibertat i
mencionà el seu bon comportament i l’existència de proves que demostren la seva rehabilitació.
Plavsic, coneguda com “La Dama de Ferro”, fou l’oficial de més alt rang de l’antiga Iugoslàvia que
es declarà culpable per la participació en la guerra de Bòsnia. (OJ) Jurist, 27/10/09
Els advocats de Franko Simatovic, comandant de les forces sèrbies d’elit, sol·licitaren que el judici
es postergués per a què el nou e quip pogués familiaritzar-se amb el cas, després de la mort de
l’anterior assessor legal. Simatovic serà jutjat amb Jovica Stanisic, excap del servei secret serbi. Els
advocats de Simatovic demanaren que el judici es retardés vuit mesos però el Tribunal ha considerat
que no existeixen raons vàlides per a què es produeixi un retard tan llarg i reiniciarà les vistes el dia
30 de novembre. Mentrestant, Simatovic es troba en llibertat provisional fins el 25 de novembre.
Ambdós homes estan acusats d’haver armat i entrenat les milícies que van cometre atrocitats contra
ciutadans no serbis de Croàcia i de Bòsnia entre 1991 i 1995 però s’han declarat no culpables. (OJ)

Reuters, 15/10/09

Nerma Jelacic, portaveu del TPIY expressa preocupació per la decisió presa pel Parlament bosnià el
dia 1 d’octubre de no ampliar el mandat de jutges i fiscals internacionals del Tribunal Estatal i de
l’Oficina de la Fiscalia, amb la qual cosa nou jutges i sis fiscals internacionals hauran d’abandonar
Bòsnia Hercegovina el 31 de desembre d’aquest any i després d’aquesta data el personal passarà a
ser únicament local. Jelacic declara que es tracta d’un assumpte summament greu i assenyala que el
TPIY accepta que, arribat el moment, el Tribunal Estatal sigui integrat únicament personatges
nacionals però que el moment encara no ha arribat. (OJ) RNW, 14/10/09
El TPIY condemna el serbobosnià Milan Lukic per crims relacionats amb la neteja ètnica a l’antiga
Iugoslàvia. Lukic dirigia un grup paramilitar a la ciutat de Visegrad, de majoria bosniana
musulmana i està acusat d’haver exterminat civils, entre els quals s’hi incloïen ancians i nadons.

(OJ) Charleston Gazette, 03/10/09

El TPIY accepta que l’expresidenta serbobosniana Biljana Plavsic, condemnada a 11 anys de presó
per crims de guerra, sigui alliberada abans d’hora. Plavsic fou condemnada el 2003 per la
persecució de bosnians musulmans durant la guerra dels Balcans i està complint condemna a Suècia.
El 24 d’octubre n’haurà complert dos terços, la qual cosa, segons la legislació sueca, li permet de
sol·licitar la llibertat condicional. El jutge Patrick Robinson del TPIY ha declarat que Plavsic té
dret a una llibertat anticipada, malgrat la gravetat dels crims comesos. L’acusada es declarà
culpable de la persecució política, racial i religiosa duta a terme en convidar els paramilitars serbis
a col·laborar amb les forces serbobosnianes per exercir una separació ètnica a la força. El tracte
implica que els càrrecs de genocidi, exterminació i assassinat que li havien estat imputats, siguin
retirats. (OJ) NNW, 16/09/09
La portaveu del TPIY, Nerma Jelacic, nega rotundament els rumors procedents dels mitjans de
comunicació serbis segons els quals el Tribunal estaria considerant la possibilitat d’ocupar-se
d’alguns dels casos que actualment s’estan investigant a Sèrbia o a altres països de l’antiga
Iugoslàvia i afegeix que el TPIY seguirà oferint suport als tribunals de la regió per tal que aquests
puguin veure casos de crims de guerra quan el TPIY finalitzi el seu mandat. SETimes, 16/09/09
El TPIY condemna la periodista Florence Hartman a pagar 7.000 euros per revel·lar informació
confidencial sobre els procediments judicials contra l’expresident serbi Slobodan Milosevic.
Hartman fou portaveu de la fiscalia del Tribunal durant sis anys, per la qual cosa sabia molt bé què
significava una decisió confidencial, indica la càmera que ha dictat un veredicte, i tot i així, la va
donar a conèixer en un llibre i en un article. La càmera rebutja l’argument que la informació ja era
de coneixement públic i sosté que la conducta de Hartman podria impedir que els estats cooperin
amb el Tribunal en el futur. (OJ) UN, 14/09/09
Peter McCloskey, fiscal del TPIY, demana cadena perpètua per a set dels exalts càrrecs militars
serbobosnians i policies per la participació en el genocidi de Srebrenica i assenyala que els
responsables no només mereixen de ser castigats sinó que també ho mereixen les autoritats
serbobosnianes que no van fer res per impedir que es cometessin els crims. Entre els acusats hi ha
socis molt propers a Ratko Mladic, com el coronel Ljubise Beara, que fou cap de seguretat de
l’Exèrcit serbobosnià i que està considerat un dels principals artífexs de la massacre. A més de
Beara, també estan acusats els generals Radivoje Miletic i Milan Gvero, que es tobaven sota les
ordres de Mladic. Tres acusats més integraven el cos Drina que va conquerir Srebrenica: el tinent
coronel Vujadin Popovic, el tinent Drago Nikolic i el tinent coronel Vinko Pandurevic. La setena
persona és el comandant de la policia Ljubomir Borovcanin. Tots s’han declarat no culpables dels
crims de guerra, crims contra la humanitat i genocidi que se’ls ha imputat. (OJ) RNW, 08/09/09
CAS RADOVAN KARADZIC: El Tribunal Internacional per l’antiga Iugoslàvia (TPIY) reprèn el
procés contra Radovan Karadzic un dia després d’haver retardat el judici per l’absència de l’acusat.
El jutge O-gon Kwon instà Karadzic a comparèixer al Tribunal, però després anuncià que l’acusat
seria jutjat in absentia en el cas de presentar-se el segon dia. (OJ) Jurist, 28/10/09

Radovan Karadzic anuncia la seva intenció de boicotejar l’inici del seu judici per crims de guerra i
manifesta que la programació del Tribunal no li permet de disposar del temps suficient per preparar
la defensa, per la qual cosa serien necessaris dos anys per la magnitud del cas. Nerma Jelacic,
portaveu del TPIY, a indicat que el judici continuarà endavant malgrat les declaracions de Karadzic.
D’altra banda, el Ministeri de Justícia suec anuncia que la propera setmana alliberarà la successora
de Karadzic, Biljan Plavsic, que acaba de completar dos terços dels seus 11 anys de condemna. (OJ)

Jurist, 22/10/09

Radovan Karadzic demana al Consell de Seguretat de l’ONU que aprovi una resolució eximint-lo de
ser jutjat pel Tribunal Penal Internacional per l’antiga Iugoslàvia, i insisteix que Richard Holbrooke,
enviat especial d’EEUU, li va prometre immunitat. Holbrooke, que actualment exerceix el càrrec
d’enviat especial del Departament d’Estat, ha negat en diverses ocasions d’haver fet tractes amb
Karadzic i, d’altra banda, els jutges del Tribunal han reiterat que, suposant que aquest acord existís,
no els impediria de seguir amb el procés. A la carta, Karadzic insisteix que Hobrooke va actuar en
el nom de l’ONU i de la comunitat internacional. (OJ) AFP, 18/10/09
El Tribunal Penal Internacional per l’antiga Iugoslàvia (ICTY) anuncia que el judici a l’exlíder del
Partit Democràtic Serbi, Radovan Karadzic, començarà el proper 26 d’octubre. Segons les
acusacions, les forces sota les seves ordres atacaren centenars de milers de vicils no serbis i els
dugueren a campaments on els torturaren, assaltaren sexualment les dones i els assassinaren. El
sumari de la Cort també inclou la massacre de més de 7.000 homes bosnians musulmans a
Srebrenica al juliol de 1995. D’altra banda, se li atribueix la responsabilitat d’una campanya de
bombardeig contra Sarajevo, capital de Bosnia Hercegovina, durant el setge que tingué una durada
de 44 mesos, deixant milers de morts i ferits. Karadzic fou detingut el mes de juliol de 2008 a
Sèrbia, després d’haver estat pròfug durant 13 anys. (OJ) UN, 16/10/09 Peter Robinson, assessor
legal de Radovan Karadzic, informa que el seu equip ha rebut documentació de la fiscalia que recull
més d’un milló de pàgines i que en reben molta més cada dia. Robinson assenyala que l’equip també
s’ha dirigit a 27 estats i organitzacions internacionals per sol·licitar informació que els ajudi a
preparar bé el cas i afegeix que alguns estats com Bòsnia i Croàcia, no han contestat mentre que
d’altres, com Suècia, Noruega i Bèlgica, contestaren immediatament i països com Holanda i els
EEUU, que prometeren de cooperar, encara no ho han fet. (OJ) RNW, 14/10/09
El TPIY rebutja l’apel·lació presentada per Radovan Karadzic perquè es retirin els càrrecs en
contra seva. Karadzic havia apel·lat contra la decisió presa pel Tribunal a juliol d’aquest any segons
la qual l’acusat seria jutjat malgrat d’al·legar que gaudia d’immunitat, però se li concedia cinc dies
addicionals per revisar tota la documentació abans d’iniciar el judici inicialment previst pel dia 21
d’octubre. (OJ) BBC, 13/10/09 L’exlíder serbobosnià Radovan Karadzic, no es presenta al Tribunal
Penal per l’antiga Iugoslàvia, que decideix de retardar un dia el judici. Karadzic, que ha optat per
defendre’s ell mateix, declara que necessita més temps per preparar la seva defensa. El jutge O-Gon
Kwon adverteix que si l’acusat continua obstruint el progrés del judici es podrien prendre diverses
mesures, entre les quals la d’imposar-li un advocat d’ofici, o seguir el procés sense la seva presència.
(OJ) UN, 26/10/09 Els fiscals que s’encarreguen del cas de Radovan Karadzic anuncien que no
retiraran cap càrrec contra l’acusat amb la finalitat d’accelerar el procés. El TPIY, que està rebent
pressions per què completi els processos que té oberts en el termini d’un any i a començaments
d’aquest mes se li ha demanat al fiscal que rebaixin l’acusació però han declarat que retirar
qualsevol càrrec els impediria de processar Karadzic pels crims comesos. El judici a Karadzic
començarà el 19 d’octubre. (OJ) Jurist, 23/09/09 Un supervivent bosnià musulmà de la massacre de
Srebrenica, en la qual van morir més de 8.000 musulmans en mans de les forces serbobosnianes,
crema una fotografia de Radovan Karadzic durant les protestes que tenen lloc davant la seu de
l’ONU a Sarajevo el 16 de setembre. Els manifestants protesten per la decisió del TPIY de reduir el
nombre d’emplaçaments que es mencionaran a les proves presentades per la fiscalia així com el
número de testimonis i pel possible alliberament anticipat de l’expresidenta serbobosniana Biljana

Plavsic. L’anomenada “Dama de Ferro” dels Balcans fou condemnada el mes de febrer de 2003 a
11 anys de presó per la participació a la campanya de persecució contra bosnians musulmans i
croates durant el conflicte que tingué lloc a Bòsnia Hercegovina de 1992 a 1995 però aquesta
setmana el Tribunal ha dictaminat que degut a una evident i important demostració de rehabilitació,
Plavsic podria abandonar la presó sueca a la qual fou traslladada al juny de 2003 el proper mes
d’octubre. (OJ) SETimes.com, 17/09/09

Tribunal Penal Internacional per Rwanda (TPIR)
RWANDA: La INTERPOL informa que Emmanuel Uwayezu, sospitós de genocidi a Rwanda, ha
estat arrestat a Itàlia. Les autoritats d’aquest país buscaven l’exsacerdot rwandès en relació a la
matança d’aproximadament 80 estudiants de la província del Gikongoro al maig de 1994, quan
Uwayezu era director de l’Institut Marie Merci de Kibeho. El seu arrest es produeix dues setmanes
després que s’hagi detingut Idelphonse Nizeyimana, excap d’intel·ligència hutu, buscat per la
participació en el genocidi de Rwanda. Nizeyimana s’ha declarat no culpable dels delictes que se li
imputen. (OJ) Jurist, 22/10/09
El Tribunal Penal Internacional per Rwanda (TPIR) inicia el judici a Jean-Baptitste Gatete,
exalcalde de Murambi, a la prefectura de Byumba, acusat de genocidi i de crims contra la
humanitat. En qualitat de líder de les Interahamwe, grup paramilitar hutu, es considera que Gatete
és responsable de la massacre de 6.000 tutsi que s’havien refugiat a les esglésies de Kiziguro i de
Mukarange i ordenant la violació a gran escala de les dones a aquestes parròquies. Gateta fou
arrestat a la República Democràtica del Congo al setembre de 2002 i traslladat per les autoritats
del país al TPIR, amb una seu a Arusha, Tanzania, que rebutjà la sol·licitud de la fiscalia de
traslladar el cas a Rwanda. El TPIR ha rebut crítiques per la negativa a traslladar casos a Rwanda i
Martin Ngoga, fiscal general d’aquest país, declarà al Consell de Seguretat el mes de juny d’aquest
any que la decisió del Tribunal de no enviar els casos pendents a les autoritats judicials rwandeses,
entre els quals s’inclou Gatata, debilita els esforços de reformar el sistema judicial del país i
impedeix la reconciliació nacional. (OJ) Jurist, 20/10/09
Ildephonse Nizeyimana compareix davant el TPIR, com a principal sospitós del genocidi de Rwanda.
Nizeyimana és el segon fugitiu que ha estat arrestat en menys de dos mesos. L’excap d’intel·ligència
i el capità de les Forces Armades de Rwanda és un dels quatre acusats que el fiscal Hasson Jallow
pretén arrestar i dur a judici abans que el Tribunal completi el seu mandat. Nizeyimana hauria
ordenat l’execució de famílies senceres, atacs contra orfes quan eren evacuats pel centre de la Creu
Roja a Kacyiru, també hauria proporcionat armes i mitjans de transport a soldats i a la milícia
Interahamwe, elaborat llistes de persones, principalment intel·lectuals i tutsi amb influències, per a
què fossin assassinats i hauria ordenat l’assassinat de la reina Rosalie Gicanda, vídua de l’exrei
rwandès Mutara III, una figura simbòlica dels tutsi. La fiscalia també al·lega que Nizeyimana no va
fer res per detenir les violacions i assalts sexuals que es produïren, ni l’atac a la parròquia de
Ngoma i a la Universitat de Rwanda a Butare. El 19 d’octubre també es jutjarà Jean Baptiste
Gatete, acusat de genocidi i de crims contra la humanitat i detingut desde el 2002. El fiscal del
TPIR sol·licità de traslladar el cas als tribunals nacionals de Rwanda però la sala d’apel·lacions del
TPIR la rebutjà, al·legant que podria no rebre un judici just en el país. (OJ) RNW, 14/10/09
Gregoire Ndahimana, exalcalde del municipi de Kivumu quan es produí la massacre, està acusat
d’haver matat a un mínim de 2.000 rwandesos tutsi a una església de Nyange. Els fiscals del TPIR
consideren que quasi tots els 6.000 residents tutsi de Kivumu moriren en aquesta data (1994).
Ndahimana, que exercia un alt càrrec a les Forces Democràtiques de Liberació de Rwanda (FDLR),
va ser arrestat a l’agost per l’Exèrcit congolès a Gashuga, a l’est de la República Democràtica del
Congo (RDC). El Tribunal havia criticat públicament la RDC per negar-se a lliurar molt abans

Ndahimana. A començaments d’aquest mes, el TPIR amenaçà a Kinshasa de traslladar el cas al
Consell de Seguretat de l’ONU. Ndahimana era un dels 13 fugitius dels 81 que han estat acusats pel
Tribunal; la resta es pensa que podria amagar-se a les mateixes FDLR amb membres de la milícia
Interahamwe que va perpetrar la massacre. RN (OJ) W, 30/09/09
S’inicia el judici a Augustin Ngirabatware, exalt càrrec del Govern de Rwanda, acusat de genocidi,
crims contra la humanitat i altres graus violacions dels drets humans i de les Convencions de
Ginebra. Durant l’acte d’apertura, la fiscalia ha declarat que demostrarà la responsabilitat
individual de l’acusat a cadascun d’aquests crims i que cridarà 17 testimonis per demostrar-ho.
Ngirabatware fou acusat amb Jean de Dieu Kamuhanda, exministre d’Educació Superior i
Investigació Científica, condemnat a cadena perpètua al gener de 2004. (OJ) UN, 23/09/09
Michael Bagaragaza, exalt càrrec a Rwanda, es declara culpable de crims de guerra al TPIR.
Bagaragaza, director de l’oficina que controlava la indústria del te a Rwanda durant el genocidi, ha
estat acusat pel TPIR d’ordenar als seus subordinats i instigar altres que assassinessin els civils tutsi
que es trobaven prop de la fàbrica i ajudà a crear, financiar, entrenar i armar la milícia
Interahamwe, de majoria hutu, de la qual n’era president honorari, per tal que cometessin atacs
contra els tutsi. La fiscalia ha fet dos intents de traslladar el cas a Noruega i a Holanda però la
proposta s’ha descartat perquè cap d’aquests països té jurisdicció per jutjar-lo. Al juliol d’aquest any,
Tharcisse Renzaho, exgovernador de Kigali, fou condemnat a cadena perpètua després que el TPIR
l’acusés de genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra. (OJ) Ghana resource Center,

21/09/09

UGANDA - EEUU – RWANDA: Uganda reclama 5 milions de dòlars d’indemnització als EEUU per
l’arrest d’Ildephonse Nizeyimana, un dels fugitius més buscats. Isaac Musumba, Secretari d’Estat
d’Uganda, informa que el seu país rebrà gustosament qualsevol forma de pagament. El Programa de
Recompenses dels EEUU està pensat per indemnitzar qui aconsegueixi arrestar fugitius
responsables de les violacións dels drets humans més greus perpetrades contra els tutsi durant el
genocidi que tingué lloc a 1994. Nizeyimana, que fou arrestat conjuntament per la policia ugandesa
i per la Interpol als afores de Kampala quan intentava entrar al país des de la República
Democràtica del Congo (RDC), és la segona persona que ha estat detinguda d’entre els 13 genocides
que romanen fugitius. Fa alguns mesos, Gregoire Ndahimana fou arrestat a la RDC però la seva
extradició al Tribunal Penal Internacional per Rwanda (TPIR) es va retardar i el Tribunal amenaçà
de denunciar el cas al Consell de Seguretat de l’ONU. Posteriorment, es va descobrir que la RDC
havia retardat deliberadament l’extradició per negociar una recompensa. Els esforços per esclarir si
el pagament es va fer efectiu o no, han resultat inútils, però existeixen rumors que els diners es van
entregar tot just abans que Ndahumana fos lliurat al TPIR. (OJ) War Crimes Prosecution, 12/10/09

Tribunal Especial per Sierra Leone (SLCMP)
El Tribunal Especial per Sierra Leona dicta l’última sentència a Freetown i tanca les portes vuit
anys després de finalitzar la guerra. L’únic cas pendent, el de l’expresident liberià Charles Taylor,
està a càrrec del Tribunal de L’Haia per qüestions de seguretat. L’últim veredicte del Tribunal
al·ludeix les apel·lacions presentades per Issa Hassan Sesay, Morris Kallon i Augustine Gbao,
excaps del RUF, acusats de crims de guerra i crims contra la humanitat. El Tribunal Especial per
Sierra Leona es va crear el 2002 per jutjar els màxims responsables de les atrocitats comeses al
país entre 1991 i 2001. (OJ) The International News, 24/10/09

CAS CHARLES TAYLOR: Charles Taylor, expresident de Libèria, ha donat testimoni en defensa
pròpia durant els dos últims mesos al Tribunal Especial per Sierra Leone, però malgrat l’onada
inical de notícies, la galeria pública i la sala de premsa del Tribunal han estat pràcticament buides
la resta del temps. Taylor, que ha ocupat les estrades des del 14 de juliol, rebutja tots els càrrecs
que se li imputen, així com la idea que fomentà la guerra a Sierra Leone. Els fiscals del Tribunal
al·leguen que Taylor és el principal responsable de les matances que es produïren i afegeixen que
poden demostrar aquest fet. Quan el judici començà al gener de 2008, la fiscalia demostrà a través
de diversos testimonis que Taylor i Foday Sankoh, lider del Front d’Unió Revolucionari de Sierra
Leone (RUF), crearen l’aliança a Líbia a la darreria dels anys vuitanta i dissenyaren un pla per
donar suport als seus esforços mutus per obtenir poder polític als seus països d’origen. La fiscalia
també assenyala que quan aquesta aliança es trencà als anys noranta i Taylor esdevingué president
al 1997, continuà donant suport al RUF i a la junta militar del Consell Revolucionari de les Forces
Armades, tot sabent que ambdos grups estaven cometent terribles atrocitats a Sierra Leone. Taylor
admet d’haver treballat amb el RUF a començaments dels anys noranta, però declara que ho va fer
per lluitar contra els rebels liberians que operaven a la frontera amb Sierra Leone. (OJ) RNW,

30/09/09

Càmeres extraordinàries a les Corts de Cambotja
Els advocats defensors de l’exministre jemer roig d’afers estrangers Ieng Sary denuncien que els
investigadors de l’Oficina dels Jutges per la Coinvestigació obstrueixen l’accés a informació sobre el
procés, la qual cosa assenyalen que n’afecta la transparència i l’equitat. Els advocats, que es
dirigiren a l’Oficina al maig d’aquest any per sol·licitar informació sobre l’estratègia global de la
investigació, la titulació dels jutges que hi treballen i la recopilació i l’anàlisi de proves
exculpatòries, assenyalen que la resposta els arribà amb retard. (OJ) The Phnom Penh Post,

14/10/09

Les Càmeres Extraordinàries a les Corts de Cambnotja no processaran més de deu exmembres dels
jemeres roigs. El 7 de setembre el fiscal William Smith presentà la sol·licitud d’investigar cinc
persones, a les quals s’hi sumen cinc més, processades el 2007. La identitat dels acusats encara es
desconeix, però es pensa que podria tractar-se dels alts comandaments militars Sou Mer i Meas Mut
i de tres persones més que actuaren dins del districte. El Govern de Cambotja s’ha oposat
públicament a obrir cap procés més enllà dels cinc que estan en marxa des de fa dos anys, però
després de nou mesos de debat, els jutges de les Càmeres indicaren el 2 de setembre que no havien
pogut resoldre les diferències – els tres jutges cambotjans es van oposar a acceptar nous casos,
mentre que els dos jutges internacionals donaren la seva aprovació. Per tant, i en absència d’una
majoria de quatre vots, els fiscals internacionals són lliures d’actuar. (OJ) RNW, 16/09/09
Hav Sophea, que ha donat testimoni a les Càmeres Extraordinàries a les Corts de Cambotja de
l’assassinat del seu pare a la presó de Tuol Sleng a la darreria dels anys setanta, expressa
preocupació pel fet que no se li hagi permès d’informar al detall sobre el què havia passat i afegeix
que les Càmeres no tracten com és degut les víctimes del règim dels jemeres roigs perquè no els
permeten expressar el seu dolor. Sophea és una de les 93 víctimes que participen al judici a Duch en
el qual es presenten paral·lelament casos civils en contra de l’acusat. El procés permet que les
víctimes civils disposin de representació legal, integrin la investigació, citin testimonis i facin
preguntes durant el judici. Tanmateix, la majoria dels observadors assenyalen que aquest experiment,
que podria servir d’exemple per a futurs processos internacionals, no ha funcionat com s’esperava.
D’altra banda, Youk Chhang, director del Centre de Documentació de Cambotja que reuneix
informació sobre els crims comesos pels jemeres roigs, declara que molts dels formularis

complimentats per les víctimes no s’han examinat degudament per manca de personal i de fons, amb
la qual cosa la iniciativa ha resultat traumàtica per moltes de les persones afectades. (OJ) AFP,

14/09/09

Els jutges de les Càmeres Extraordinàries a les Corts de Cambotja dictaminaren que els advocats de
les parts civils no podien formular preguntes als testimonis, experts o al mateix Duch durant les
darreres setmanes del judici i el col·lectiu que s’ha sentit traït, respon mitjançant una roda de
premsa en què anuncien que boicotejaran el procés fins que els jutges reconsiderin la decisió. Chum
Sirath, empresària, amb dos germans i una cunyada assassinats al penal S-21 declara que no
tornarà al tribunal fins que li sigui retornat el dret a participar en el judici. Posteriorment a
aquestes declaracions, els membres del grup visitaren una zona que va pertànyer a l’S-21 i en la
qual actualment hi ha el Museu del Genocidi de Tuol Sleng, on Chum Mey, un dels supervivents,
descrigué els horrors viscuts allà. Mey ha assistit a les vistes del tribunal cada dia i el 30 de juny
donà testimoni de les seves tortures i de l’assassinat de la seva dona i dels seus fills. Aquell dia va
declarar que el tribunal podia ajudar que desaparegués el patiment del poble cambotjà, però ara se
sent decebut i vol que al seu advocat se li permeti d’interrogar Duch perquè, en cas contrari, tem de
no descobrir mai la veritat. (OJ) RNW, 04/09/09

Cort internacional per jutjar els sospitosos de l’assassinat de
l’exprimer ministre libanès Rafik Hariri
François Roux, advocat francès, nomenat al març pel secretari general de l’ONU per dirigir
l’Oficina de Defensa del Tribunal Especial pel Líban durant un període durant un període de tres
anys, assumirà el seu càrrec a la darreria d’octubre. La seva tasca serà d’organitzar el màxim
possible de seminaris de formació, especialment per a advocats de l’Orient Mitjà que desitgin
treballar en el Tribunal i crear un equip d’advocats defensors. Roux explica que en un tribunal
tradicional, els fiscals disposen d’un equip permanent que treballa per ells i que quan arriben els
advocats de la defensa, es troben en territori desconegut i afegeix que el paper de l’Oficina serà de
donar a la defensa l’oportunitat d’arribar al mateix nivell que la fiscalia en el menor temps possible.
A manera d’exemple, Roux destaca que actualment l’Oficina de la Defensa disposa de cinc persones
mentre que la dels fiscals disposa d’aproximadament 100, 70 de les quals són investigadors. (OJ)

RNW, 14/10/09

Àfrica
KENYA: Mutula Kilonzo, ministre de justícia de Kenya indica que no podrà complir la data límit del
30 de setembre per establir un tribunal local que jutgi els responsables de la violència postelectoral
del 2008. La Cort Penal Internacional (CPI) està disposada a intervenir si el Govern de Jenya no
jutja els culpables de la mort de com a mínim 1.300 persones i el desarrelament de més de 300.000.
Tanmateix, la majoria dels kenyans prefereixen que la CPI s’encarregui dels casos per temor que un
tribunal nacional es limiti a un simple rentat de cara. (OJ) Reuters, 22/09/09

Europa
ALEMANYA: El Tribunal Federal Constitucional d’Alemanya rebutja les apel·lacions presentades
per John Demjanjuk per motius de salut i prepara el seu judici pel proper mes. La decisió ratifica el
dictamen del Tribunal Regional de Munic segons el qual l’acusat està en condicions d’ésser jutjat.
La decisió del Tribunal Federal Constitucional és irreversible. (OJ) Jurist, 21/10/09
El Tribunal Regional de Munic dictamina que el presumpte criminal nazi, John Demjanjuk, pot ésser
jutjat per complicitat a assassinats comesos durant la II Guerra Mundial. El Tribunal ha acceptat de
veure el cas i ha ordenat que Demjanjuk romangui detingut, malgrat els precs dels familiars i amics
que al·leguen que l’acusat és massa vell i està massa malalt per enfrontar un judici. El dictamen
s’emet després que un metge certifiqués que Demjanjuk està en condicions de sotmetre’s a un judici.
Demjanjuk fou guarda en el camp de concentració de Sobibor, on més de 26.000 persones foren
executades a càmeres de gas. Actualment se segueixen processos similars a Espanya on, al setembre
d’aquest any, el jutge Ismael Moreno dictà una ordre d’arrest contra Johann Leprich i Anton
Tittjung, residents dels EEUU i contra Josias Kumpf, que resideix a Àustria, exguardes nazis,
acusats d’haver participat en la desaparició i tortura de més de 4.300 persones als camps de
concentració de Mauthausen, Sachsenhausen i Flossenburg. (OJ) Jurist, 04/10/09
BALCANS: La policia de Bòsnia i Hercegovina arresta tres policies serbobosnians i els acusa de
genocidi en relació a la massacre de Srebrenica. Dusko Jevic, Zoran Ilic i Menfeljev Djuric han estat
detinguts a Bijeljina, al nord-est del país posteriorment a una investigació per part del Departament
Especial per Crims de Guerra de l’Oficina del Fiscal General de Bòsnia i Hercegovina que ha revelat
la seva implicació en l’atac perpetrat al juliol de 1995 contra bosnians musulmans. L’any passat, la
policia bosniana va arrestar dos exfuncionaris del cos policial més, sospitosos d’haver estat
implicats a la massacre de Srebrenica. Es calcula que durant el trasllat de 40.000 bosnians
musulmans d’una zona protegida per l’ONU de Srebrenica a Potocari el 1995, les forces sèrbies
executaren sumàriament un mínim de 7.000 homes bosnians d’entre 13 i 17. (OJ) Jurist, 29/10/09
Un tribunal serbi condemna Ilija Jurisic, oficial de seguretat bosnià en temps de guerra, per ordenar
un atac el 1992 contra un comboi de l’Exèrcit iugoslau que matà 50 soldats i el condemna a 12
anys de presó. El judici a Jurisic al TPIY ha tensat la relació entre Bòsnia i Sèrbia. Els oficials
bosnians al·leguen que el processament s’està duent a terme per motius polítics i exigeixen la
llibertat de l’acusat. Jurisic ha estat declarat culpable d’ordenar l’atac contra el comboi format per
dotzenes de camions de l’Exèrcit que duien aproximadament 100 soldats que es retiraven de Tuzla
al maig de 1992. El Tribunal assenyala en el seu veredicte que les tropes bosnianes en primer lloc
assassinaren els conductors dels camions per després llençar granades als vehicles. Les autoritats
bosnianes, per contra, sostenen que els soldats iugoslaus dispararen els primers i que les tropes
bosnianes actuaren en defensa pròpia. Jurisic, que fou arrestat ara fa dos anys a l’aeroport de
Belgrad, s’ha declarat innocent durant tot el judici. Les autoritats sèrbies i bosnianes decidiran el
lloc en què Jurisic haurà de complir la condemna. (OJ) Breaking News, 30/09/09
EULEX, la policia de la Unió Europea (UE) a Kosovo i soldats de l’OTAN arresten un grup de
persones sospitoses d’haver comès crims de guerra durant una batuda duta a terme la matinada del
23 de setembre, però no aconsegueix capturar el fugitiu Ratko Mladic. Entre les persones
arrestades hi ha quatre serbis i una dona. Els quatre homes són sospitosos d’haver assassinat dos
albanesos el 1999 mentre que la cinquena persona està acusada d’obstrucció a la justícia. És
probable que les persones detingudes siguin jutjades a nivell local atès que el TPIY finalitza el seu
mandat el 2012 després de jutjar Radovan Karadzic. El Tribunal confia a poder jutjar també els

serbis Ratko Mladic i a Goran Hadzic, sospitosos de crims de guerra, abans de finalitzar el seu
mandat, però tots dos romanen fugitius. (OJ) euobserver.com, 23/09/09
Valentin Inzko, màxim representant de la comunitat internacional a Bòsnia, critica durament el
líder serbobosnià Milorad Dodik per haver negat les massacres perpetrades pels serbis durant la
guerra i declara que qualsevol intent de canviar els fets històrics registrats entorn a crims de guerra,
resulta inacceptable i inexcusable. La setmana passada Dodik declarà que la massacre de 1995 que
tingué lloc a Tuzla i en la qual moriren 71 persones fou un “muntatge” i afegí que les dues
massacres perpetrades al mercat Markale de Sarajevo també ho havien estat. Mentrestant, la
portaveu de Dodik insisteix que ell només desitjava fer conèixer la veritat sobre aquests casos i de la
guerra en general, sense estar sotmès a pressions polítiques ni a improvisacions. (OJ) AFP, 16/09/0
La policia bosniana arresta quatre bosnians musulmans sospitosos d’haver assassinat més de 21
civils croates i presoners de guerra el 1993. Nedzad Hodzic, Mensur Memic, Dzevad Salicin i Senad
Hakalovic, són arrestats a Sarajevo, Bihac, Mostar i Konjic per ordre del fiscal. La matança tingué
lloc el 19 d’abril de 1993 durant un atac perpetrat per membres de la secció militar especial
Zulfikar i per la Brigada Motoritzada 45 de l’Exèrcit dirigit per bosnians musulmans, al poblat de
Trusina. Els membres d’aquestes unitats assassinaren 19 civils i tres soldats croates que s’havien
lliurat i feriren quatre civils, entre els quals hi havia dos nens de 2 i 4 anys d’edat. Els quatre
acusats seran lliurats al TPIY. (OJ) Reuters, 16/09/09
ESPANYA: El Congrés de Diputats dóna l’aprovació final a la llei que limita la jurisdicció universal
del país per crims comesos per o contra ciutadans espanyols, o quan els responsables es trobin en
territori espanyol. La nova llei, que entrarà en vigor un dia després d’haver-se publicat a la gaseta
oficial, només s’aplicarà en el futur però permetrà de seguir endavant amb les investigacions que ja
han estat iniciades, entre les quals les accions israelianes a Gaza el 2002, els abusos comesos a
Guantànamo i les denúncies de crims de guerra i genocidi de Rwanda, Tibet, Guatemala i la Xina.
L’Estatut que regeix actualment a Espanya permet d’aplicar la jurisdicció universal en casos de
tortures, terrorisme i crims de guerra comesos a altres països, sempre que el cas no estigui essent
investigat en el país en qüestió i independentment de la relació que el mateix tingui amb Espanya.
Al juny d’aquest any, organitzacions de drets humans instaren al Govern espanyol a continuar
aplicant la jurisdicció universal en el sentit més ampli de la paraula mentre que països com Israel
demanaren que s’hi introduïssin canvis. (OJ) Jurist, 16/10/09
ESPANYA – ALEMANYA: El jutge espanyol Ismael Moreno acusa tres exguardes nazis de crims
contra la humanitat i genocidi i emet una ordre d’arrest per Johann Leprich i Anton Tittjung, que
resideixen als EEUU i per Josias Kumpf, que resideix a Àustria. Moreno al·lega que els tres
participaren a les tortures i a la desaparició de més de 4.300 espanyols que es trobaven als camps
de concentració de Mauthausen, Sachsenhausen y de Flossenburg. (OJ) Jurist, 18/09/09
ESPANYA – ARGENTINA: Julio Poch, pilot argentinoholandés és arrestat a Espanya el 22 de
setembre a petició d’Argentina. Poch està acusat d’haver participat en els “vols de la mort” que
tingueren lloc a l’Argentina durant la dictadura del general Jorge Videla des de 1976 fins a 1981.
Durant aquests vols, els opositors del règim eren llençats a l’Atlàntic des dels avions. Segons les
autoritats argentines, prop de 11.000 opositors desaparegueren durant l’anomenada Guerra Bruta,
mentre que els grups de drets humans calculen que les persones assassinades pel règim van ser
30.000. El pilot de Transavia fou arrestat a l’aeroport de Valencia tot just abans d’iniciar
l’enlairament del seu darrer vol abans de jubilar-se. (OJ) RNW, 30/09/09

FRANÇA – RWANDA: Quinze anys després del genocidi de Rwanda, la situació ha arribat a un punt
mort respecte a dotze sospitosos rwandesos que viuen a França. Els tribunals francesos es neguen a
traslladar presumptes genocides a Rwanda perquè al·leguen que el país no pot garantir un judici just
i Rwanda no permet França d’emprendre investigacions al seu territori. Les relacions diplomàtiques
entre ambdós països van empitjorar quan un jutge francès implicà el president Paul Kagame a
l’assassinat de l’expresident de Rwanda Juvénal Habyarimana. La vídua de Habyarimana, Agathe
Habyarimana, viu a França actualment, però el 16 d’octubre se li negà l’asil per la seva presumpta
implicació a les massacres, per la qual cosa podria ser deportada a Rwanda o ser jutjada a França,
sota el principi de jurisdicció universal. D’altra banda, un hospital del nord de França ha suspès
recentment el metge Eugene Rwamucyo en descobir-se que estava sota crida i cerca en relació al
genocidi. (OJ) RNW, 28/10/09
HOLANDA: El Tribunal per Crims de Guerra de Bòsnia condemna Milorad Trbic, exoficial militar
serbi a 30 anys de presó per la participació a la matança perpetrada el 1995 en la qual moriren
aproximadament 8.000 bosnians musulmans a Srebrenica. El Tribunal també declara culpable
Trbic per haver seleccionat personalment el lloc de detenció i execució de les víctimes i d’haver
participat a l’exhumació de les restes que hi havia a les fosses comuns per traslladar-los a altres
llocs amb la finalitat d’eliminar els rastres del crim. Trbic fou en primer lloc condemnat pel TPIY a
L’Haia per genocidi, crims contra la humanitat i violació dels Convenis de Ginebra i al juny de 2007
va ser traslladat al Tribunal per Crims de Guerra de Bòsnia per ser jutjat. (OJ) Rttnews, 16/10/09
El Parlament alemany revoca la condemna imposada fa quasi 70 anys a Ludwig Baumann, de 87
anys d’edat, acusat de ‘traïció de guerra’ per haver desertat de l’Exèrcit quan els nazis ocuparen
França el 1940. Com a càstig, fou torturat, condemnat a mort i enviat a un camp de concentració.
Baumann aconseguí fugir de l’execució i fou enviat al Front Oriental, on aconseguí sobreviure, a
diferència d’altres milers de desertors. La condemna per deserció s’anul·là el 2002 però no la
condemna per allò que els nazis consideraren “traïció de guerra”, que s’anul·là la setmana passada.

(OJ) WAToday.com.au, 12/09/09

Amèrica
ARGENTINA: Un tribunal argentí condemna el general Jorge Olivera Rovere i el coronel José
Menéndez, ambdós retirats, a cadena perpètua pels crimes comesos durant la dictadura a
l’anomenada Guerra Bruta. Rovere, que llavors tenia al seu càrrec diversos centres de detenció, ha
estat declarat culpable de quatre assassinats i de 116 segrests i desaparicions. L’acusat ha negat la
seva implicació en els segrests i en dos dels assassinats. Menéndez ocupà el segon càrrec directiu a
l’Artilleria de Defensa Aèria 101 entre 1976 i 1979. A l’agost d’aquest any, l’exgeneral argentí
Santiago Omar Riveros fou acusat de violacions de drets humans i condemnat a cadena perpètua per
la mort de Floreal Avellaneda, de quinze anys d’edat, i per la detenció de la seva mare durant la
dictadura. (OJ) Jurist, 24/10/09
CANADÀ – RWANDA: El Tribunal Superior de Quebec condemna Desire Munyaneza a cadena
perpètua, amb dret a què el cas sigui revisat després de 25 anys, per crims comesos durant el
genocidi de Rwanda. Munyaneza és la primera persona acusada sota el Decret sobre Crims de
Guerra i Crims Contra la Humanitat del Canadà que aquest país ratificà el 2000 per complir amb
els compromisos adquirits amb la Cort Penal Internacional (CPI), de la qual n’és signatari.
L’advocat defensor de Munyaneza ha declarat que apel·larà a la decisió. Munyaneza es traslladà a
Toronto el 1997, on se li denegà l’asil atès que les autoritats canadenques sospitaren de la seva

possible participació al genocidi de Rwanda. La policia i el Tribunal Penal Internacional per
Rwanda investigaren el cas durant cinc anys i procediren a l’arrets de Munyaneza el 2005. El judici
tingué una durada de tres anys i diversos països donaren testimoni. (OJ) Jurist, 29/10/09
GUATEMALA: Advocats defensors de drets humans indiquen que la recent condemna d’un
exparamilitar per la desaparició forçada de sis camperols maies a mitjan els anys vuitanta, és senyal
que el país podria estar en condicions de gestionar el seu llegat de violacions de drets humans.
L’advocat guatemalenc Mario Minera assenyala que els sis camperols que desaparegueren de
Choatalum i que presumptament foren assassinats són només una petita fracció dels més de 600
casos no resolts que estan documentats. La major part dels assassinats que han estat reconeguts per
tribunals guatemalencs i internacionals tingueren lloc durant els règims militars de José Efraín Ríos
Montt i d’Oscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 i 1986 i moltes de les víctimes eren maies.

(OJ) Voice of America, 15/09/09

PERÚ: L’expresident peruà Alberto Fujimori es declara culpable de múltiples càrrecs per suborn i
per escoltes telefòniques. La seva declaració de culpabilitat evita un judici excessivament llarg per
poder incloure el testimoni de molts peruans destacats que declararien en contra seva. El fiscal
recomana una condemna de vuit anys de presó que compliria simultàniament amb la condemna de
25 anys que se li aplica per greus violacions de drets humans. Així mateix, Fujimori haurà de pagar
1.7 milions de dòlars a l’Estat i 1 milió de dòlars que es distribuirà entre les persones que van patir
les escoltes telefòniques il·legals. (OJ) Jurist, 29/09/09
URUGUAI: Un tribunal uruguaià condemna Gregorio Álvarez a 25 anys de presó per assassinat i
altres violacions de drets humans. Álvarez es hallado culpable de 37 homicidios cometidos durante
el período en el que desempeñó el cargo de jefe del Ejército y posteriormente la presidencia del país.
Por otra parte, el ex oficial de la Marina, Juan Carlos Larcebeau, es condenado a 20 años de cárcel
por su implicación en 29 asesinatos. Ambas condenas han sido dictadas unas horas antes de que el
Tribunal Supremo del Uruguay declarase inconstitucional la amnistía aprobada por el Congreso e
1986 y ratificada en un referéndum nacional llevado a cabo en 1989. Juan María Bordaberry, que
presidió el país de 1973 a 1976 también se encuentra a la espera de ser juzgado por la muerte de
cuatro personas, entre ellas dos miembros de la Asamblea General Uruguaya. (OJ) RNW, 28/10/09
La Cort Suprema d’Uruguai declara inconstitucional la Llei de Caducitat que concedí l’amnistia a
l’entitat repressora de la dictadura que va viure al país de 1973 a 1985. La decisió dels jutges se
suma ara a la posició ja defensada pel Legislatiu i l’Executiu uruguaià. Els magistrats justifiquen la
seva decisió en argumentar que la norma, que evità l’enjudiciament dels militars i policies, però no
dels civils que col·laboraren amb la repressió, viola la separació de poders i no es pot entendre com
una llei d’amnistia, atès que no fou aprovada conforme a la Constitució. La llei se sotmetrà a
referèndum el dia 25 d’octubre després d’haver-se reunit 300.000 signatures de ciutadans que en
demanen l’anul·lació. (OJ) Jurist, 20/10/09

Àsia
TIMOR LESTE: El Govern de Timor Leste defèn la seva política de no seguir endavant amb els
judicis per crims de guerra contra els oficials indonesis responsables de milers d’assassinats durant
els 24 anys d’ocupació. El ministre d’afers estrangers Zacarías da Costa, declara que el país ha

d’equilibrar la justícia amb la necessitat de reconciliar-se amb el país veí, que s’ha negat a
col·laborar en les investigacions. Da Costa reconeix que el seu Govern ha estat durament criticat per
les organitzacions de drets humans que insten a la creació d’un tribunal internacional que jutgi els
responsables. (OJ) The Jakarta Post, 01/10/09

Oceanía
AUSTRÀLIA: La policia australiana anuncia l’esperada investigació sobre l’assassinat dels
periodistes anomenats els Cinc de Balibo perpetrats per les tropes indonèsies el 1975. La notícia
sorgeix dos anys després de completar-se una investigació forense segons la qual els cinc homes
haurien estat assassinats a Timor Leste quan intentaven rendir-se a les tropes invasores indonèsies.
El forense demanà que diversos generals, entre els quals el que fou ministre d’informació
d’Indonèsia a la darreria dels anys noranta, fossin acusats per crims de guerra. La notícia coincideix
amb la recent presentació de la pel·lícula “Balibo”, que descriu la mort dels australians Greg
Shackleton i Tony Stewart, els britànics Brian Peters i Malcolm Rennie i el neozelandès Gary
Cunningham. Jakarta sempre ha afirmat que els periodistes moriren en foc creuat quan les tropes
indonèsies lluitaven contra els rebels del Front Revolucionari de Timor Oriental, la qual cosa han
acceptat els successius governs australians. Les víctimes en qüestió estaven cobrint l’avanç
d’Indonèsia cap a Timor Oriental, que en aquell moment era una colònia portuguesa, en el que passà
a ser una ocupació de 24 anys marcada per greus violacions dels drets humans. (OJ) RNW,

09/09/09

Àfrica
NÍGER: El president de Níger, Mamadou Tandja, signa una ordre d’amnistia per totes les persones
que estigueren implicades, directament o indirecta, en el conflicte armat que tingué lloc al nord del
país. L’amnistia està dirigida especialment a elements dels moviments armats, com ara
patrocinadors, copatrocinadors i còmplices, i a personal de defensa i de les forces de seguretat
actives durant el període comprès entre 2005 i 2009. Tandja insisteix a la necessitat d’adoptar
mecanismes apropiats per accelerar la consolidació d’una pau durable i manifesta que és essencial
de perdonar qui, al seu entendre, considera que mereixen l’amnistia. Així mateix, agraeix al líder
libi Moamer Kadhafi la seva mediació en el conflicte. (AMN) AFP, 25/10/09
NIGÈRIA: El Moviment per l’Emancipació del Delta del Níger (MEND, en sigles angleses) rep
dures crítiques per part dels seus excomandants que recentment abandonaren les armes, arran de
l’amenaça proferida pel grup de que es reprendrien els atacs a les instal·lacions petrolieres del país.
Altres actors de la regió, entre els quals hi ha el líder Ijaw, Edwin Clark i Henry Okah, s’han
mostrat en contra de reiniciar les hostilitats a la zona i han expressat el seu desig de que el MEND
concedeixi com a mínim sis mesos al Govern per demostrar la seva sinceritat. El MEND ha declarat
que el Moviment reprendrà hostilitats contra les Forces Armades Nigerianes i els seus
col·laboradors a partir de les 00.00 hores de divendres 16 d’octubre, quan es compleixen 90 dies de
l’alto el foc durant el qual s’esperava que el Govern plantegés les qüestions que van ocasionar els
atacs armats de fa tres anys, però el Govern es negà a reconèixer o negociar amb el grup i s’estimà

més de concentrar-se en els militants que desitgessin de canviar les armes per una amnistia. (AMN)

VANGUARD, 18/10/09

La Comunitat Econòmica dels Estats d’Àfrica Occidental (ECOWAS, en sigles angleses) acull amb
beneplàcit la decisió del Govern de Nigèria a concedir amnistia els milers de rebels del Delta del
Níger que han abandonat les armes i lloa els militants pel coratge de renunciar a la lluita armada.
La majoria dels líders i de les faccions rebels de la regió del Delta del Níger han acceptat la
proposta d’amnistia presentada el 6 d’agost i que finalitza el 4 d’octubre. Amb això, el president
Musa Yar’ Adua posa fi a una dècada de conflicte que s’ha cobrat un nombre incomptable de vides,
desplaçant milers de persones i privant el país de reserves de petroli. (AMN) Africa News, 07/10/09
L’assessor presidencial per l’amnistia i cap negociador del Govern, Timi Alaibe, que s’ha reunit
recentment amb els líders del MEND Ateke Tom i Government Tompolo, informa que prop de 6.000
militants han sol·licitat d’acollir-se a l’amnistia oferida pel Govern, dels quals 3.000 ja han estat
registrats. Alaibe ha afirmat que el Parlament ha aprovat un pressupost de 66 milions de dòlars
destinats a financiar el programa d’amnistia, i que els dos líders insurgents s’han mostrat d’acord
amb tots els punts de la proposta presidencial, encara que han realitzat diverses peticions. Entre
aquestes demandes hi ha la retirada de les Forces Armades de la regió, a més d’ampliar els terminis
per l’amnistia tres mesos més enllà de la data fixada, el 4 d’octubre. Tanmateix, el director de
l’Ijaw Youth Council, assenyalà que Tompolo no entenia que el lliurament d’armes hagués de ser la
primera qüestió a la taula de negociacions. Malgrat això, el Govern ha insistit que el primer pas per
tractar les arrels del conflicte ha de ser la deposició de les armes per part dels grups rebels. Els
líders del MEND també han sol·licitat que es clarifiqui el pla de desmobilització, les garanties de
qui decidia d’acollir-se a l’amnistia i els beneficis pels desmobilitzats, i a més a més, que el Govern
expliciti els beneficis que obtindrien les comunitats. Les organitzacions pacifistes convidades a la
reunió la titllaren de fracàs, atès que no s’aconseguí un acord sobre el lliurament d’armes o les
respostes a les arrels del conflicte. (AMN) Reuters, 05, 14 y 15/09/09
Els seguidors d’Ebikabowei Victor Ben, líder insurgent conegut com a Boyloaff i que recentment
s’acollí a l’amnistia, es manifesten a Yenagoa (capital de l’estat de Bayelsa) demanant el pagament
si no eren gratificats per el lliurament de les seves armes. Els militants, prop de 200, amenaçaren
de reprendre les accions de sabotatge i els atacs contra empreses petrolieres a la regió si no se
satisfeien les seves demandes de manera immediata. La manifestació va transcórrer de manera
pacífica, encara que els assistents muntaren barricades quan la policia evità que arribessin als
edificis governamentals en els quals s’hi trobava Boyloaf. Els manifestants han assegurat que el seu
líder els prometé que cadascun d’ells rebria 10 milions de naires (66.000 dòlars) per lliurar les
seves armes. El Govern ha promès de pagar 65.000 naires (428 dòlars) a cada persona que participi
a l’amnistia. (AMN) Reuters, 04/09/09

Amèrica
PERÚ: Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, acaba de publicar un llibre que ha tret
clandestinament de la presó en la qual compleix condemna, que ha reobert les ferides d’una guerra
on hi moriren 69.000 persones i que comprometé el Govern del president Alan García. En el llibre,
el títol del qual és “De Puño y Letra”, Guzmán, de 74 anys d’edat, defèn la seva decisió de liderar
els maoistes rebels en una guerra sagnant contra l’Estat des de 1980 fins que fou capturat el 1992;
demana que es concedeixi una amnistia tant a rebels com a soldats i insta els seus seguidors a

participar a les eleccions. Els seus advocats van treure de la presó el manuscrit del llibre, i el
lliuraren a una editorial. El president García, que encara està essent pressionat per a què elimini les
resquícies d’una banda de guerrilles comunistes que trafiquen amb cocaïna, ha prohibit la venda del
llibre i ha processat l’equip legal de Guzmán per incitació al terrorisme. Els advocats de Guzmán,
que insisteixen que Sendero Luminoso lluitava per una causa justa, assenyalen que el seu lóder ha de
ser alliberat, perquè molts dels exmilitars que massacraren suposats grups d’esquerres no han estat
mai jutjats. El Govern al·lega que no pot concedir l’amnistia a una organització terrorista que volia
imposar un canvi a través s’una guerra en lloc de participar en eleccions democràtiques. (AMN)

Reuters, 16/09/09

Àsia
PAKISTAN: El Govern anuncia que retirarà els càrrecs contra els líders polítics baluchis i que
aprovarà una amnistia general pels presos polítics, després que el president, Asif Ali Zardar, i el
primer ministre, Yousuf Raza Gilani, acceptaran les recomendacions del Comitè sobre Baluchistan
del partit PPP. L’amnistia inclouria els líders de la tribu Bugti. El president Zardari ha assenyalat
que s’ha de crear un entorn que permeti el retorn de la població desplaçada i exiliada i que es
posaran en marxa mesures per fer front a les greuges experimentades per la població durant
dècades. (AMN) Dawn, 11/09/09

BALCANS: La Comissió Regional per la Recerca de la Veritat sobre els Crims de Guerra comesos a
l’antiga Iugoslàvia (RECOM, en sigles angleses) que consisteix en una xarxa formada per ONG,
associacions i individus, advoca per la creació d’una comissió regional de la ceritat per les greus
violacions de drets humans perpetrades a la zona i dóna suport a la idea de col·locar càmeres a la
sala de judicis per tal que les víctimes i les seves famílies puguin constatar com s’aplica la justícia.

(CV) SETimes, 28/09/09

Àfrica
SUDÀFRICA: Representants de l’església catòlica de Sudàfrica informen que utilitzaran la seva
experiència en la reconstrucció del país després de l’apartheid per ajudar l’església de Sierra Leone.
El bisbe Kevin Dowling, de Rustenburg, vicepresident de la Conferència de Bisbes Catòlics de
Sudàfrica, manifesta que ara que el Tribunal Especial per Sierra Leone i la Comissió de la Veritat i
la Reconciliació han completat la seva feina, ha arribat el moment de restituir les víctimes de la
guerra que finalitzà fa vuit anys. Dowling i el pare Sean O’Leary, director de l’institut de la Pau
Denis Hurley, de Pretòria, visitaren Sierra Leone del 12 al 18 de setembre. Dowling assenyala que
l’equilibri entre la justícia, la pau i la reconciliació és molt complex i que sovint se sacrifica la
justícia a l’encalç de la pau, per la qual cosa és necessari crear estructures que facilitin la
reconciliació i que garanteixin una pau durable i afegeix que les víctimes i victimaris de la guerra
civil procedeixen de la mateixa societat, per la qual cosa la reconstrucció de la comunitat s’ha de
dur a terme sobre la base del perdó i de la confiança. (CV) Catholic News Service, 01/10/09

Àsia
PAKISTAN: El president de Pakistán expressa el desig de crear una comissió de la veritat i la
reconciliació a l’estil sudafricà per guarir les ferides causades per un passat violent. Asif Ali Zardari
indica que la comissió hauria de ser presidida per Asma Jehangir, advocada en drets humans molt
respectada al país. (CV) Upi, 15/09/09

PERÚ: El president del Consell de Ministres del Perú, Javier Velásquez, lliura 10 milions de dòlars
a les comunitats afectades pel terrorisme entre 1980 i 2000, com a part del Programa de
Reparacions Col·lectives. Velásquez indica que el lliurament dels diners ratifica la voluntat política
del Govern peruà d’honrar els compromisos assumits al Pla de Reparacions Col·lectives, que té un
pressupost de 13 milions de dòlars per aquest any. Les reparacions col·lectives foren una de les
recomanacions de la Comissió de la Veritat i la Reconciliació, que investigà la violència terrorista al
Perú des de 1980. Actualment, l’activitat de la banda armada Sendero Luminoso es concentra a la
vall dels rius Apurímac i Ene (coneguda com VRAE) i el programa de reparacions ha escollit 250
comunitats d’aquesta zona selvàtica per finançar 134 projectes d’infraestructura per 4,5 milions de
dòlars. Amb els diners lliurats es realitzaran 312 projectes de desenvolupament pel mateix nombre
de comunitats, mentre que projectes per valor d’uns tres milions de dòlars ja han estat executats en
altres llocs. El cap del Gabinet confirma que el proper any es començarà a entregar reparacions
econòmiques individuals, un cop es tingui el registre nacional de víctimes, encarregat a la Comissió
Especial de Reparacions. (RE) EFE, 22/09/09
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JCP (Justícia i construcció de pau), OJ (Òrgans judicials), AMN (Amnisties), CV (Comissions de
Veritat), RE (Reparacions), RJ (Reforma de la justícia) i ALTRES

FONTS CONSULTADES DIÀRIAMENT
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, AlAhram Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía
Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live,
BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily,
Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital
Congo, Disarmament News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press,
Expressindia, Finantial Times (FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights
Education Associates (hrea.org), Human Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL),
International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar
Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int, Nepal
News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC),
Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias,
Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali National Reconciliation
Conference (SNRC), South African Broadcasting Corporation (SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The
Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The
New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN)

FONTS ESPECIALITZADES
African Transitional Justice Research Network, Asian Commission for Human Rights, Coalición por la
Corte Internacional, Corte Penal Internacional Forum Asia, Global Justice Center, Human Rights CenterUniversity of California- Berkley, International Center for Transitional Justice (ICTJ), International
Network to Promote the Rule of Law (INPROL), Institute for Justice and Reconciliation (IJR), Jurist,
Redress, Transitional Justice Forum, Transitional Justice Institute-University of Ulster Transitional
Justice Network (AAAS), Trial Watch, Women’s Initiatives for Gender Justice

GLOSSARI
ACNUDH (Alt Comissari de Nacions Unides pels Drets Humans), AIEA (Agència Internacional de
l’Energia Atòmica), BM (Banc Mundial), CDHNU (Comissió de Drets Humans de Nacions Unides),
CICR (Comitè Internacional de la Creu Roja), Dòlars (dòlars d’EEUU), FMI (Fons Monetari
Internacional), OMC (Organització Mundial del Comerç), OMS (Organització Mundial de la Salut)

ESCOLA DE CULTURA DE PAU, Programa de Drets Humans
Mòdul A, Parc de Recerca - Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra, Espanya - Tel.: + 34 935 868 846 - Fax: +34 935 813 294
Web: www.escolapau.org

E-mail: pr.dretshumans.escolapau@uab.cat

Us hi podeu subscriure gratuïtament a: http://www.escolapau.org/programas/suscripcion.htm
Amb el suport de:

www.cooperaciocatalana.cat
Els continguts d’aquest estudi són responsabilitat exclusiva de l’Escola de Cultura de Pau i en cap cas
poden considerar-se com l’opinió de la Generalitat de Catalunya.

